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Představení ČEPS

 Provozovatel české přenosové soustavy

 41 rozvoden

 5.610 km linek

 65.570 GWh za rok (10.500 MW peak load)

 Členem ENTSO-E, TSC
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Schéma sítí 400 a 220 kV ČR 2016
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Zahraniční spolupráce – toky energie v roce 2016
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Vybraný snímek hodinových hodnot přeshraničních toků elektřiny s extrémními rozdíly mezi plánem a skutečnými fyzikálními toky (25. 1. 2016, 7 hod.)

Selected picture of hourly values of cross-border electricity flows of with extreme differences between scheduled and actual physical flows (on 25 January 2016, 7 a.m.)

Plánované výměny přes přenosovou soustavu, zahrnuté do regulačního salda ČR

Planned cross-border transfers, included in the regulation balance of the Czech Republic

Skutečné výměny přes přenosovou soustavu, zahrnuté do regulačního salda ČR

Actual cross-border transfers, included in the regulation balance of the Czech Republic
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IS-PD ve zkratce

 Informační systém provozní dokumentace vedení 

 evidence strukturovaných a nestrukturovaných dat

 s propojením na mapové zobrazení
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Partneři při hledání řešení 
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Z historie projektu 

 10.2014 Inicioval odbor dokumentace společně s externím zpracovatelem

 duplicitní vedení dokumentace

 chybějící vazby

 dlouhotrvající zpracování změn

 chybovost dat

 bez vazeb na další IS 
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ZDROJE DAT
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Cíle

 zpřesnění technické dokumentace vedení

 validace vkládaných dat

 náhrada dosluhujícího „mapového okna“

 ve firmě již existoval pilotní projekt SGS na technologii ESRI

 propojení dat mapové okno x evidence prvků

 vazba na další systémy ( zdroj kmenových dat pro SAP(PM,PLU..), eSADA, ..)
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Z historie projektu 

 6.2016 realizační projekt

 standardizace SW komponent (MSSQL, ESRI, ASP.NET)

 agilní přístup – vysoké zatížení na straně ČEPS

 důraz na opakovatelnost migrace
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Koncept aplikace ISPD

 Evidence dat o prvcích přenosové soustavy

 Strukturovaná data

 Související dokumentace

 Podpora procesu doplňování projektové dokumentace v rámci akce

 Evidence akcí, jejich výdejů a vkladů dat

 Postupné doplňování strukturovaných dat bez okamžitého vlivu na schválená 
data

 Hromadné schválení připravených dat

 Řízení procesu plnění dat pomocí úkolů

 Uživatelé vidí své úkoly na nástěnce a zároveň jim o těchto úkolech systém 
posílá e-mailem notifikace

13



DEMO

14



Schválená x Neschválená databáze

15

 Data, která jsou schválena v rámci změnového řízení po potvrzení 

neschválených dat.

 Schválená data jsou odlišena pro větší přehlednost bílým podkladem



Neschválená databáze
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 Data, nad kterými probíhá vkládání, editace a mazání prvků přenosové soustavy.

 Neschválená data jsou odlišena pro větší přehlednost růžovým podkladem



Hlášení chyb dat
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Výdej dat
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Schvalování
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Vklad dat
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Mapové okno

 tvorba geometrie vedení řízena aplikací 

 pouze ze schválených dat
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Mapové okno

22

 propojení dat mapové okno x evidence prvků



Mapové okno
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 propojení dat mapové okno x evidence akcí



Mapové okno – informace o parcelách

 databáze RUIAN offline

 proklik do ČÚZK online



Mapové okno - vyhledávání

 RUIAN – offline
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Mapové okno - TISK

 plovoucí výběr 

 definované šablony
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Mapové okno - vrstvy

 Rastrové podklady offline

 Předvolené kompozice
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Mapové okno - vrstvy

 Výběr vrstev
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Migrace dokumentů

 Byly připraveny skripty pro migraci nestrukturované dokumentace (soubory a 

složky)

 Bylo připraveno přerozdělení do nové struktury adresářů podle zdroje

 Bylo připraveno automatické připojení dokumentace u dokumentů kde to bylo 

možné
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Projekt v číslech

 9 měsíců intenzivních schůzek

 více jak 20 spolupracovníků z různých sekcí skupiny ČEPS

 392 úkolů

 více jak 600 testovacích scénářů

 15 testerů

 Kompletně přepracovaná norma TN 45
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Technické parametry

HW

 11 serverů (testovací + produktivní prostředí)

 15 TB diskového prostoru

SW

 Databáze:  MSSQL

 GEO služby : ESRI

 Aplikace : IIS  - ASP.NET
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Další kroky :

 8.2017 – zahájení pilotního provozu 

 1.11.2017 – zahájení vkladů pro externí uživatele

 8.2018 – kompletní integrace s dalšími expertními systémy (SAP, eVKV, e-utility 

…)

32



SGS
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 Cíle projektu

 Poskytovaná data

 Architektura

 Ukázky

 Plánovaný rozvoj



SGS – Cíle projektu

 Aktuální informace sále dostupné z jednoho místa

 Zkrácení doby potřebné pro vyhledávání potřebných údajů

 Možnost rychlého a efektivního řešení nastalých situacích

 Možnost analýzy situací z historických dat

 Zajištění možnosti dalšího rozvoje
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SGS - Architektura
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Poskytovaná data

Vrstva Zdroj dat

Rozvodny IS-PD

Vedení ZVN, Toky IS-PD, TRISQ

Poruchy TRISQ

Teplota CHMI

Predikce teploty CHMI

Vítr CHMI

Svit CHMI

Blesky eSADA

Námraza CHMI
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SGS – Ukázka námraza
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SGS – Ukázka teploty
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SGS - Rozvoj
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Závěrečné shrnutí

 sjednocení platformy GIS jednoznačně skupině ČEPS přinese

 rychlejší vývoj aplikací, které vyžadují prezentace dat v kontextu mapových 

podkladů

 vždy aktuální podkladová data – ověřená a schválená

 nezávislost IS ČEPS na dostupnosti internetového připojení
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